bbq Buffet bij Cosineros
Prijs v.a. 22,50 p.p.
Vanaf 20 personen

Geniet van onze
bbq buffet
bij Cosineros Bu
iten!

Ook stampot en warm- en
koudbuffet mogelijk.

Voor de drankjes en hapjes hebben we een ander formulier.
Wanneer u vragen heeft komt u dan gerust langs of bel: 050 - 40 91 452.

Pstandaard

Brood &
Smeersels
Salades &
Rauwkost
Garnituren

BROOD

Pstokbrood

bijgeleverd

SMEERSELS

Pkruidenboter
Ptapanade groen

SALADES

RAUWKOST

vleessalade
Pvissalade
P

Prauwkostsalade

GARNITUUR

Povenaardappels
Pfriet *

Pgegrilde

groente

* niet op locatie

Koken met oer-gevoel
Koken is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Goed we moesten en het nog wel
altijd zelf doen, maar we hebben nu wel een keuken vol technieken om ons
te helpen, en nu ook bij Cosi in de tuin. Maar barbecue waar zit dat hem
nou in? Is het dat oergevoel? Een vuurtje? De gezellige omgeving?
De houtsklooltjes die vlam vatten, langzaam laten gloeien tot de juiste
hitte? Even voorzichtig je hand boven het vuur om te testen voor de
juiste hitte; de uitgekiemde ingrediënten uit de marinades halen, deze
spies op die gloeiende plekleggen en snel omkeren, seconden werk; dat
grotere stuk vlees juist op die wat minder warme plek geduldig laten gaar
stoven. Ervaring, intuïtief, de dingen aanvoelen. Daar gaat het om met
barbecueën.
Barbecueën is avontuur bij Cosineros.

Hoofdgerechten
Vlees
of vi s

KIES 5X HOOFDGERECHTEN
Mexicaanse speklapjes
gemarineerde kipfilet
varkensfilet lapjes
biefstukjes
entrecotjes
lamskotelet
braadworstjes
saté spiezen
runder vinkjes

shaslick spiezen
ribeye
kippenboutjes
spareribs hot
spareribs zoet
tonijn steak
zalm pesto
garnaal spiesjes
hamburger

1 x extra hoofdgerecht 2,00

Sausen
Saus it up!

Extra

SAUSEN
mayonaise
Pcurry
P
Pchili saus
Pmosterdsaus
Premoulade saus

cocktailsaus
Pknoflooksaus
P
Pketchup
PBBQ saus

KIES UW EXTRA GERECHT
salade geitenkaas (vega)

huisgemaakte appelmoes
gepofte aardappel

1 x extra gerecht 0,75

Uw naam

VUL UW GEGEVENS IN
Naam:
Tel.:

E-mail:

Adres:

Datum:
Tijdstip:
Bijzonderheden:

Stationsweg 13
9471 GJ Zuidlaren
T 050 409 14 52

E mail@cosineros.nl
I www.cosineros.nl

